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Latvijas IKP pieaudzis par 5,1 procentu
Latvijas iekšzemes koppro-

dukts šogad pirmajā pusgadā 
pieaudzis par 5,1%, salīdzinot 
ar 2020. gada attiecīgo perio-
du, tostarp otrajā ceturksnī 
pieaugums ekonomikā bijis 
straujāks, nekā sākotnēji lēsts, 
– pēc sezonāli un kalendāri 
nekoriģētajiem datiem, IKP 
audzis par 11,1%, liecina Cen-
trālās statistikas pārvaldes 
dati. Iepriekš tika vēstīts, ka, 
pēc ātrā novērtējuma datiem, 
Latvijas IKP otrajā ceturksnī 
palielinājies par 10,3%.

Vienlaikus, salīdzinot ar ie-
priekšējo ceturksni, proti, šā gada 
pirmo ceturksni, pēc sezonāli un 
kalendāri koriģētajiem datiem, 
Latvijas IKP palielinājies par 4,4%. 
Faktiskajās cenās Latvijas IKP 
šogad pirmajā pusgadā bija 14,8 
miljardu eiro apmērā, tostarp ot-
rajā ceturksnī – 8,1 miljards eiro.

Statistikas pārvaldē norādī-
ja, ka 2021. gada otrajā ceturksnī 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu lauksaimniecībā 
bija samazinājums par 3,1%, savu-

kārt mežsaimniecībā un zivsaim-
niecībā bija pieaugums attiecīgi 
par 0,1% un 7,5%.

Būtisku ieguldījumu kopējās 
pievienotās vērtības pieaugumā 
devusi darbība apstrādes rūp-
niecības nozarēs, kur pieaugums 
šogad otrajā ceturksnī salīdzinā-
jumā ar pagājušā gada attiecīgo 
periodu bija par 15,2%, tostarp 
izaugsme bija vērojama 17 no-
zarēs no 22. To būtiski veicināja 
koksnes un koka izstrādājumu ra-
žošanas apakšnozaru veiksmīgā 
darbība, uzrādot pieaugumu par 
17,4%, tostarp ceturto ceturksni 
pēc kārtas izaugsme bija gan zā-
ģēšanā, ēvelēšanā un impregnē-
šanā – par 6,4%, gan koka izstrā-
dājumu (finiera lokšņu un koka 
paneļu, namdaru un galdniecības 
izstrādājumu, koka taras) ražoša-
nā – par 24,9%.

Statistikas pārvaldē arī norā-
dīja, ka 2021. gada otrajā ceturk-
snī salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada attiecīgo periodu mājsaim-
niecību galapatēriņa kopējie izde-
vumi ir palielinājušies par 16,2%. 

Atvieglotie Covid-19 ierobežojumi 
būtiski ietekmēja mājsaimniecī-
bu izdevumus izmitināšanas un 
ēdināšanas, kā arī atpūtas un 
kultūras pasākumiem. Izdevumi 
attiecīgajās grupās palielināju-
šies par 102,4% un 73,7%, taču 
vēl krietni atpaliekot no līmeņa 
pirms pandēmijas. 

Preču un pakalpojumu eks-
porta apmēri minētajā laika 
periodā auguši par 16%. Preču 
eksports palielinājies par 17,9%. 
Galvenās eksportētās preces bija 
koks un tā izstrādājumi, kā arī 
datori, elektroniskās un optiskās 
iekārtas. Pakalpojumu eksports 
palielinājies par 10,2%. Kāpumu 
galvenokārt ietekmēja transporta 
un ar tūrismu saistīto pakalpoju-
mu eksports, datorpakalpojumi 
un citas saimnieciskās darbības.

Preču un pakalpojumu im-
ports salīdzinājumā ar pagājušā 
gada otro ceturksni palielinājies 
par 32,2%. Preču imports audzis 
par 31,6%, bet pakalpojumu im-
ports – par 36,5%. Preču importā 
visvairāk tika ievests koks un tā 

izstrādājumi, kā arī datori, elek-
troniskās un optiskās iekārtas. 
Pakalpojumu importā visvairāk 
palielinājies transporta un tūris-
ma pakalpojumu apmērs, kā arī 
citu saimniecisko darbību pakal-
pojumu imports.

2021. gada otrajā ceturksnī, 
salīdzinot ar 2020. gada otro ce-
turksni, faktiskajās cenās kopējais 
darbinieku atalgojums palielinā-
jies par 13,6%, tostarp kopējā 
darba alga augusi par 14,2%, bet 
darba devēju sociālās iemaksas 
– par 10,4%.

Visstraujāk kopējais darbinie-
ku atalgojums pieaudzis valsts 
pārvaldes un aizsardzības, izglī-
tības, veselības un sociālās ap-
rūpes nozaru grupā – par 20,3%, 
kur lielākā ietekme bija kopējā 
darbinieku atalgojuma apmēra 
pieaugumam veselības un soci-
ālās aprūpes nozarē. Apstrādes 
rūpniecībā kopējais darbinieku 
atalgojums pieaudzis par 17,4%, 
bet pakalpojumu nozarēs kopējais 
darbinieku atalgojums palielinā-
jies par 10,8%.w

Merkele kritizē iespējamo pēcteci

ASV karavīri 
pametuši Afganistānu

Pēdējie ASV karavīri pirmdien 
pametuši Afganistānu, paziņoja 
Savienoto Valstu bruņotie spēki.

“Esmu šeit, lai paziņotu, ka 
esam pabeiguši [karaspēka] izve-
šanu no Afganistānas un militāro 
misiju ASV pilsoņu evakuācijai,” 
sacīja ASV bruņoto spēku Cen-
trālās pavēlniecības komandieris 
ģenerālis Kenets Makenzijs.

Pēdējā ASV militārā lidmašīna  
30. augustā pacēlās no Kabulas 
lidostas vienu minūti pirms pus-
nakts pēc vietējā laika. Savienoto 
Valstu prezidents Džo Baidens bija 
noteicis otrdienu, 31. augustu, par 
termiņu ASV karavīru izvešanai 
no Afganistānas.

Līdz ar to beigusies gan-
drīz 20 gadu ilgā ASV militārā 
klātbūtne Afganistānā. ASV 
vadītie NATO spēki tika nosūtīti 
uz Afganistānu pēc 2001. gada 
11. septembra teroraktiem, kurus 
īstenoja teroristu tīkls “Al Qaeda”, 
kas bāzējās Afganistānā.w

Neskatoties uz saslimstības 
ar Covid-19 pieaugumu, valdība 
pagaidām varētu neieviest stin-
grākus ierobežojumus.

Saslimstības ar Covid-19 
divu nedēļu kumulatīvais rā-
dītājs diennakts laikā ir au-
dzis no 117,7 līdz 122,1 gadīju-
miem uz 100 000 iedzīvotāju. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai”, 

Igaunijas parlaments vakar 
par valsts prezidentu ievēlējis 
Nacionālā muzeja direktoru Alaru 
Karisu. Otrajā balsošanas kārtā 
aizklātā balsošanā abu valdošās 
koalīcijas partiju – Reformu partijas 
un Centra partijas – izvirzīto kandi-
dātu Karisu atbalstīja 72 Rīgikogu 
deputāti, vēl astoņi biļeteni nebija 
aizpildīti. 63 gadus vecais Kariss 
absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu 
universitāti, pēc specialitātes ir 
biologs. No 2003. līdz 2007. gadam 
bijis Dabaszinātņu universitātes 
rektors, no 2007. līdz 2012. gadam 
– Tartu Universitātes rektors, no 
2013. līdz 2018. gadam – Igaunijas 
valsts kontrolieris, bet kopš 2018. 
gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja 
direktors. Par savām galvenajām 
prioritātēm ievēlēšanas gadījumā 
viņš nosaucis izglītību, zinātni un 
inovācijas. Igaunijas prezidenta 
amatā viņam jāstājas 11. oktobrī, 
nomainot līdzšinējo prezidenti 
Kersti Kaljulaidu.

Eiropas Savienībā pret 
Covid19 pilnībā vakcinēti 70% pie-
augušo, otrdien paziņojusi Eiropas 
Komisijas prezidente Urzula fon 
der Leiena. “70% pieaugušo ES 
tagad ir pilnībā vakcinēti. Un tas ir 
vairāk nekā 250 miljoni cilvēku,” 
paziņoja Leiena, nodēvējot to par 
lielu sasniegumu. “Taču pandēmija 
nav beigusies un mums jāpaliek 
modriem,” brīdināja Leiena, aicinot 
cilvēkus doties vakcinēties, lai 
izvairītos no jauna vīrusa viļņa un 
apturētu jaunu vīrusa paveidu pa-
rādīšanos. EK prezidente uzsvēra, 
ka ES arī jāpalīdz citām valstīm 
vakcinēt savus iedzīvotājus, jo šo 
pandēmiju būs iespējams uzveikt 
tikai tad, ja tā tiks uzveikta visās 
pasaules malās.

Brazīlijā bruņoti noziedznie-
ki pēc divu banku aplaupīšanas 
izmantojuši ķīlniekus par dzīvajiem 
vairogiem, piesienot viņus pie 
bēgšanā izmantoto automašīnu 
jumtiem. Laupīšanā Arasatubā 
piedalījušies vairāk nekā 20 cilvēki 
un trīs cilvēki gājuši bojā, tostarp 
viens laupītājs. Vismaz seši cilvēki 
ievainoti, bet divi laupītāji notverti.

Tokijā turpinās 2020. gada paraolimpiskās spēles, kuru peldēšanas sacensībās trīs zelta 
medaļas izcīnīja Krievijas Olimpiskās komitejas sportiste Valērija Šabaļina.

Burbulī

14 dienu kumulatīvajam Covid-19 
gadījumu skaitam uz 100 000 
iedzīvotāju pārsniedzot 100 un 
sasniedzot 120, tiks ieviestas jau-
nas epidemioloģiskās drošības 
prasības.

Tajā pašā laikā Ministru ka-
binets otrdien plāno skatīt gro-
zījumus minētajos noteikumos, 
paredzot saglabāt epidemioloģis-
kās drošības pasākumus esošajā 
līmenī līdz turpmākajam Minis-
tru kabineta lēmumam.w

Pagaidām varētu nepieņemt 
stingrākus ierobežojumusVācijas valdības vadītāja An-

gela Merkele paziņojusi, ka uz 
Vācijas kanclera amatu izvirzītā 
sociāldemokrātu kandidāta Olafa 
Šolca gatavība pēc 26. septem-
brī paredzētajām Bundestāga 
vēlēšanām veidot koalīciju, kurā 
piedalītos arī kreiso ekstrēmistu 
partija “Die Linke” (“Kreisie”), vei-
do “milzu atšķirību” starp abiem 
politiķiem.

Šolcs kampaņas laikā apzināti 
centies atdarināt Merkeles stilu, 
un, kā liecina aptauja, svētdien 
notikušajās televīzijas debatēs 

viņam izdevies pārspēt abus gal-
venos sāncenšus – zaļo kandidāti 
Annelēnu Bērboku un konservatī-
vo pretendentu uz kanclera krēslu 
Armīnu Lašetu, lai gan SPD pār-
stāvis debašu laikā atteicās 
izslēgt sadarbības iespēju ar 
kreisajiem ekstrēmistiem.

Saskaņā ar socioloģijas insti-
tūta INSA aptaujas rezultātiem 
atbalsts SPD pagājušajā nedēļā 
pieauga par 2 procentpunktiem, 
sasniedzot 24% atzīmi, kas ir 
augstākais atbalsts sociāldemo-
krātiem pēdējo četru gadu laikā.w


